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Takmičenje u recitovanju

Oromhegyes és Békova együttműködése – Saradnja Trešnjevca i Bikova Iskolanap – Dan škole
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Bicskei Ramóna, 1. osztály, Oromhegyes – 
Ramona Bičkei, 1 razred, Trešnjevac

Fátyol Laudisz Nikoletta, 1. osztály, Oromhegyes – 
Nikoleta Faćol Laudis, 1 razred, Trešnjevac

Kis Heléna, 1. osztály, Oromhegyes – 
Helena Kiš, 1 razred, Trešnjevac

Bata János, 4. osztály, Oromhegyes – 
Janoš Bata, 4 razred, Trešnjevac

Tóth Horgosi Dávid, 1. osztály, Tóthfalu – 
David Tot Horgoši, 1 razred, Totovo selo

Bicskei Petronella, 1. osztály, Orom – 
Petronela Bičkei, 1 razred, Orom

Rekecki Hajnalka, 1. osztály, Oromhegyes – 
Hajnalka Rekecki, 1 razred, Trešnjevac

Bi k i R ó 1 tál O h Fát l L di Nik l tt 1 tál O h

Ki H lé 1 tál O h R k ki H j lk 1 tál O h

Bata János 4 osztály Oromhegyes Tóth H i Dá id 1 tál Tóthf l Bi k i P t ll 1 tál O

Rajzaink – Naši crtežiRa ežii
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Beköszöntő – Uvodne rečiBeköszöntő – Uvodne reči

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK, TÁMOGATÁSOK
A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság támogatásának köszönhetĪen 

az Általános és középiskolai programok és projektek 2017. évi fi nanszírozására és társfi nanszírozására kaptunk támogatást: az Együtt az 
iskola és a Múlt megismerése projektekre. 

Támogatást kaptunk még: – szervek és szervezetek számára, amelyek munkájában hivatalos használatban van a nemzeti kisebbségek – 
nemzeti közösségek nyelve és írása 

– műszaki dokumentáció kidolgozására
– Bethlen Gábor Alapítványtól – “A magyar kultúráért és oktatásért” regionális vajdasági pályázat
– Agrar Diskont D.O.O. – Subotica, ogranak Silos Orom – Orom
– Magyar Nemzeti Tanácstól a Kiemelt jelentĪségű általános iskolai közoktatási intézmények részére kiírt oktatási pályázaton –  magyar 

népviselet beszerzésére.

Köszönetnyilvánítás
Május közepére elkészültek az oromi Arany János Általános Iskola tantermeibe a sötétítĪ függönyök. Ezzel valóra vált az I. 

Tavaszi VetĪmag-kiállításon tett ígéret, hogy támogatni fogjuk az iskolát. Az adományozók az oromi ST Mark és Agrardiskont 
cégek, magánszemélyek voltak, akik a szervezésben nagyban hozzájárultak a függönyök beszerzéséhez, megvarratásához. 
Köszönjük nekik! A kivitelezĪk a következĪ oromi cégek voltak: az anyagot a Syl-sty, a varrást a DSB Konfekció, a függöny-
tartókat a Drvo Line biztosította, az oromi nyári tanterem táblájához szükséges faanyagot pedig a Kovács Kompánia adta. 

Iskolánk tanulói és dolgozói nevében köszönjük mindenki támogatását! 

Kedves Újságolvasók!
Megjelent a tanévre tervezett második, egyben utolsó Diáklap. Ebben a számban megtalálhatjátok a kirándulások beszámolóit fény-

képekkel, a rajzaitokat, a barátság kialakulásának történetét a békovai, majd a szabadkai Szent Száva Általános Iskola tanulóival, az 
Együtt az iskola program képeit, a végzĪs nyolcadikosok írásait, versenyeredményeket és rejtvényeket is. 

Itt a nyár, és vele minden kisdiák álma, a nyári szünet is megkezdĪdik. Minden újságolvasónak jó bizonyítványt és kellemes, hasz-
nosan eltöltött vakációt kívánunk, a ballagó nyolcadikosoknak pedig sikeres érettségit és bekerülést az áhított középiskolába!

A Diáklap szerkesztősége 

Dragi čitaoci!
Pojavio se drugi, ove školske godine poslednji Školski list. U ovom broju, moći ćete da nađete izveštaje sa izleta i ekskurzija, potkre-

pljene fotografi jama, crtežima, priču o prijateljstvu sa učenicima iz Bikova i OŠ „Sveti Sava” Subotica, slike sa manifestacije „Škole su 
zajedno”, zapise učenika osmog razreda, rezultate sa takmičenja, kao i razne zagonetke. 

Stiže nam leto, a samim tim i dugo očekivani letnji raspust. Svim čitaocima želimo dobre ocene u svedočanstvu, dobar, sadržajan ras-
pust, a učenicima osmog razreda mnogo uspeha na završnom ispitu i upis u željenu srednju školu!

Uredništvo Školskog lista

1. osztály, Oromhegyes – 1. razred, Trešnjevac Balog Áron, 1. osztály, Orom – Aron Balog, 1. razred, Orom
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Barátkozunk – Družimo seBarátkozunk – Družimo se

Az Arany János és 
a Szent Száva iskola 

együttműködése
Január  27-én az Arany János iskola ta-

nulói ünnepi műsorral emlékeztek meg 
Szent Száváról, a szerbiai iskolák védĪ-
szentjérĪl. Az ünnepi műsor folytatásaként 
minden iskolaépületben más volt a prog-
ram: kvíz, váltójátékok, fi lmnézés, illetve 
társasjátékozás. Felléptek az oromhegyesi 
alsós színjátszók is. Az Arany János iskola 
és a szabadkai Szent Száva Általános Is-
kola ezen a napon lépett együttműködési 
kapcsolatba. Közös céljuk, hogy a tanulók 
megismerjék egymás kultúráját és nyelv-
használatát, ugyanakkor mindkét intéz-
mény bízik a közös pályázatok sikeressé-
gében.

Saradnja između OŠ 
„Aranj Janoš“ i OŠ 

„Sveti Sava“
Učenici OŠ „Aranj Janoš“ su dana 27. 

januara, u okviru svečanosti, dali počast 
svetom Savi, zaštitniku škola. Nakon sve-
čanosti, u svim zgradama, organizovani su 
različiti programi: kviz, igre veština, gle-
danje fi lmova ili igranje društvenih igara. 
Nastupali su i učenici nižih razreda, koji su 
polaznici dramske sekcije naše škole. 

OŠ „Aranj Janoš“ i OŠ „Sveti Sava“ iz 
Subotice su na ovaj dan sklopili saradnju. 
Zajednički cilj im je da bolje upoznaju kul-
turu i jezik jedni drugih, a takođe se nadaju 
i uspehu zajedničkih projekata. 

Együtt az iskola
Iskolánk május 2Ő-én szervezte meg 

a sorrendben XIII. Együtt az iskola elne-
vezésű rendezvényt, melyen a négy isko-
laépület - Oromhegyes, Orom, Tóthfalu, 
Völgyes - minden tanulója közösen töltött 

el egy napot, idén vendégül láttuk a sza-
badkai Szent Száva iskola néhány diákját 
és pedagógusát is. A program az iskola di-
ákszínjátszóinak a jelenetével kezdĪdött, a 
megnyitón pedig színpadra hívták a tanév 
legkiemelkedĪbb tanulóit. A továbbiakban 
az alsósok kincskeresésben, érdekes já-
tékokban mérhették össze ügyességüket, 
illetve kézműveskedtek. A felsĪsök az 
Arany János-emlékév kapcsán ún. Arany-
kvízben mérettettek meg, majd számhábo-
rúztak, váltójátékoztak, sportoltak.

A rendezvény megvalósulását a Beth-
len Gábor Alap és a Tartományi, Oktatá-
si, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti 
Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság 
támogatta.

Škole su zajedno
Naša škola je dana 2Ő. maja trinaesti 

put organizovala manifestaciju „Škole su 
zajedno“, u kojoj su učestvovali učenici 
iz sve četiri školske zgrade (Trešnjevac, 
Orom, Totovo Selo, Doline). Svi učenici 
proveli su jedan dan zajedno i ugostili ne-
koliko učenika i nastavnika iz bratske ško-
le „Sveti Sava“ iz Subotice. Program je po-
čeo predstavom dramske sekcije, a zatim 
su na binu pozvani najuspešniji učenici. U 
nastavku, učenici su učestvovali u potrazi 
za blagom, zanimljivim igrama i rukotvo-
rinama. Povodom spomen-godine Janoša 
Aranja, organizovan je kviz na tu temu, a 
zatim su igrali „borbu brojeva“, štafetne 
igre i sportske veštine. 

Realizaciji manifestacije doprinela je 
fondacija „Betlen Gabor“ i Pokrajinski se-
kretarijat za obrazovanje, propise, upravu 
i nacionalne manjine – nacionalne zajed-
nice. 

Moj najbolji drug / 
Moja najbolja drugarica

…se zove Hedi Kiralj. Hedi 
je zabavna, ljubazna, sportski 
građena i uvek je spremna da 
pomogne. Volimo da igramo 
odbojku, da se šalimo, razgo-
varamo i da gledamo fi lmove. 
Lila Segi, 7. razred, Orom

...se zove Boglarka Bičkei, 
ona ima četrnaest godina i ide 
u sedmi razred. Ima jednog 
brata. Nema loše osobine. Vo-
limo da zajedno igramo fudbal. 
Ima mnogo hobija. Voli da jede 

lazanje i hamburger. Ramona Boršoš, 7. 
razred, Orom

....se zove Adam Žamboki, ima četrna-
est godina i ide u sedmi razred. On živi u 
Oromu sa svojom porodicom. On je jedi-
nac. Nekad je lenj. Volimo da razgovara-
mo i da igramo igrice na računaru. Bence 
Šuranji, 7. razred, Orom

Vendégeinktől – 
Od naših gostiju

Susret na Oromu
Dobro mi je bilo, slikali smo bojama i 

slamčicama, ja sam crtao čudovište. 
Alen Almaši, 1. razred, OŠ „Sveti 

Sava“, Subotica

Mi smo bili na Oromu. Ja sam upoznao 
mog druga, pa sam ga naučio da priča na 
srpskom jeziku. Igrali smo se vije i druge 
igre. Drug me upoznao sa drugom decom. 

Darijan Skenderović, 1. razred, OŠ 
„Sveti Sava“, Subotica

Dopalo mi se crtanje slamčicama, lov 
na blago, trkanje po grupama. Jeli smo 
picu i pili sokove. Igrali smo se žurke i 
vije. Na kraju smo svi plesali. 

Dajana Babičković, 1. razred, OŠ 
„Sveti Sava“, Subotica

Sportski dan na Oromu
Bio je to dan kada smo išli na Orom. U 

oromljanskoj školi je bio sportski dan. Do 
Oroma smo putovali autobusom, ja sam 
bio par sa Arijanom. Đaci su nas dočekali 
ispred škole. Dok su se postavljali poligoni, 
mi smo imali radionicu. Na radionici smo 
crtali čudovište. Kada smo završili, poligon 
je bio spreman. Takmičenje je počelo. Prva 
igra je bila punjenje kanti vodom, druga je 
vezivanje mašne, a u trećoj je trebalo da za-
bodemo bodlje u pomorandžu. Nakon poli-
gona je bio doručak, dobili smo sok i picu. 
Posle doručka je bila podela nagrada. Kada 
su se nagrade podelile, igrali smo se vije. 
Došao je kraj našem druženju i morali smo 
da krenemo kući. Taj dan mi se mnogo svi-
deo jer volim da se družim sa svima. 

Bojan Šarčević, 2. b razred, OŠ „Sveti 
Sava“, Subotica.

Hubai EnikĪ, 2. osztály, Oromhegyes – 
Enike Hubai, 2. razred, Trešnjevac
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Az Arany János-emlékév jegyében – U znaku spomen-godine Aranja JanošaAz Arany János-emlékév jegyében – U znaku spomen-godine Aranja Janoša

Iskolanapi ünnepség
2017. március 2-án az oromhegyesi 

iskola diákjai és munkaközössége isko-
lanapot ünnepelt, megemlékezve Arany 
János születésének 200. évfordulójáról. A 
helyszín az iskola színházterme volt. Az 
ünnepséget Vajda Attila iskolaigazgató 
nyitotta meg. A tanulók szemelvényeket 
 olvastak fel Arany János életrajzából, ver-
seit, balladáit szavalták, illetve dramatizál-
ták, valamint népdal és hangszeres játék 
színesítette a műsort. A helybéli diákokon 
kívül néhány oromi és tóthfalusi tanuló is 
részt vett a műsorban. 

Svečanost povodom 
Dana škole

Dana 2. marta, učenici i radni kolektiv 
škole u Trešnjevcu, proslavili su 200 go-
dina od rođenja Janoša Aranja. Svečanost 

je bila održana na maloj bini škole. Istu je 
otvorio Atila Vajda, direktor škole. Učeni-
ci su čitali fragmente iz biografi je pisca, 
kao i njegove pesme, balade, izvodili su 
dramatizacije, pevali su i svirali na raznim 
instrumentima. Osim učenika meštana, 
nastupalo je i nekoliko učenika iz Oroma 
i Totovog Sela. 

Versolvasási és 
szavalóverseny az Arany 

János iskolában
Az Arany János-emlékév alkalmából 

az oromhegyesi iskola minden hónapban 
szervez valamilyen művelĪdési progra-
mot, amely közelebb hozza a tanulókhoz 
a költĪ szemléletmódját, verseinek szépsé-
gét, ugyanakkor bemutatja az adott törté-
nelmi kort. Így került sor az oromi iskola-
épületben az április 3-i versolvasási és sza-

valóversenyre. Közel harminc 
tanuló vett részt a vetélkedĪn, 
húsz pedagógus munkája áll a 
felkészítésben és a szervezés-
ben. A versek elmondása, illet-
ve meghallgatása után követ-
kezett a versolvasási verseny, 
melyen Arany János tiszteletére 
a költĪ költeményei közül az 
ötödikesek A tudós macskája, a 
hatodikosok a Juliska elbujdo-
sása, a 7-8. osztályosok pedig 
A fülemile c. verset olvasták fel. 

Takmičenje u 
recitovanju i pričanju 

priča
Povodom spomen–godine Janoša Ara-

nja, škola u Trešnjevcu svakog meseca or-
ganizuje neki kulturni program, kroz koji 
približava učenicima pesnikov pogled na 
svet, lepotu njegovih pesama i dočarava 
tu književnu epohu. U to ime je dana 3. 
aprila organizovano takmičenje u recito-
vanju i pričanju priča, koje je bilo realizo-
vano u školi, u Oromu. Na njemu je uče-
stvovalo gotovo 30 učenika, a pripremu 
i organizaciju je izvršilo 20 nastavnika i 
roditelja. Nakon pričanja priča, sledilo je 
takmičenje učenika viših razreda u recito-
vanju pesama Janoša Aranja, iz poštova-
nja prema piscu. 

Versenyeredmények
Tanulóink az idén is részt vettek a 

Fekete Mihály Emlékversenyen, a Zrí-
nyi Ilona Matematikaverseny, a Nem-
zetközi Kenguru Matematikaversenyen, 
a Curie Kémia-, Környezetvédelem és 
Matematika Emlékversenyen, a Neu-
mann informatikaversenyen, az ÁMV-n, 
a Gyerekfesztiválon, a községi szavaló-
versenyen, a Vöröskereszt pályázatán, a 
ZengĪ Tájház Karnevál rajzpályázatán, 
a kispiaci Jókai Mór M.E. versillusztrá-
cióján, a Mézeskalács rajzpályázatain, az 
oromhegyesi Traktorfesztivál rajzpályá-
zatán, a tóthfalusi Rózsa- és Virágfeszti-
vál rajzpályázatán, az Ezer EsztendĪ Me-
semondó Versenyen, a Színjátszófesztivá-
lon, a kispiaci és adai Sulifeszt színjátszó 
találkozóján, a 17. Vajdasági Színjátszó 
Gálán – Oromhegyesen, a Novi Logos 
könyvkiadó pályázatán és a minisztérium 
által szervezett versenyeken. 

A legkiemelkedőbbek: 
Csikós Noé 6. osztály körzeti biológia 

verseny 3. hely
Oroszi Armand ő. osztály körzeti bioló-

gia verseny 2. hely
Szögi Lilla 7. osztály körzeti biológia 

verseny 1. hely
Cseszkó Nikolett 7. osztály körzeti ma-

gyar verseny 3. hely
Virág Zalán 8. osztály körzeti atlétika 

verseny 2. hely
NĪi futball csapat körzeti szinten 2. he-

lyezett lett, a fi ú csapat pedig harmadik.Kovács Viktória, 3. osztály, Orom – Viktoria Kovač, 3. razred, Orom

Molnár Vajda Luca, 2. osztály, Oromhegyes – 
Luca Molnar Vajda, 2. razred, Trešnjevac
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Pályázati munkák – Učešće na konkursimaPályázati munkák – Učešće na konkursima

Egy vércsepp naplója
2017. január 1., vasárnap
Ma születtem meg! Születésem 

után rögtön bekerültem a véráram-
ba, ahol a többi társamat segítem. 
Huszonnégy órás munka vár rám 
nap mint nap, ezt közölték velem a 
többiek. Nehéz itt az élet! Az én fel-
adatom az oxigén és a széndioxid 
szállítása. Örömmel csinálom ezt a 
munkát! 

2017. január 2., hétfĪ
A mai reggelem jól kezdĪdött, 

míg meg nem tudtam egy hírt, ami 
elszomorított. Reggel végeztem a 
szokásos feladataimat, mikor az 
egyik társam közölte velem, hogy 
ma vért vesznek a gazdánktól, ami 
fájni fog. Nagyon ideges lettem, 
még soha nem éltem át ilyent! Eljött 
a pillanat. Egy hosszúkás üvegcsĪbe 
kerültem, amit kémcsĪnek hívnak. 
Elég szűk volt benne a hely, de ha-
mar kikerültünk belĪle. Azután egy 
gép alá nyomtak be, ami nagyon 
kellemetlen érzés volt. Szerencsé-
re ez csak pár percig tartott. Utána 
visszaraktak a kémcsĪbe, ahol egész 
nap pihenhettem. 

2017. január 3., kedd
Kiderült, hogy a tegnapi vizsgá-

lat azért kellett, hogy megtudják, 
melyik vércsoportba tartozom. Sok 
fehér ruhás élĪlényt látok körülöt-
tem, akik sokat mászkálnak. Ez 
zavar, mert épp a tíz órás alvásom 
próbálnám véghezvenni, amit ilyen 
környezetben képtelen vagyok meg-
csinálni. Ma azt próbálom kiderí-
teni, hogy egyáltalán hol vagyok? 
Most leírom, milyen a helyszín! Van 
itt sok hegyes dolog, azt hiszem, tű 
lehet. KémcsĪ, vattapamacs, olló, 
szék és asztal, de még mindig nem 
tudom, hogy hol vagyok! 

2017. január Ő., szerda
Nagyon jól indult a reggelem! Bol-

dog vagyok! Megtudtam, hogy egy 
laboratóriumban vagyok. Azt is el-
mondták a többiek, hogy mindannyi-
an azért vagyunk itt, hogy embereken 
segítsünk, és segíteni is fogunk. Ez 
nagyon boldoggá tesz, hiszen szere-
tek másokon segíteni. A nap további 
részében csak aludtam és aludtam! 

2017. január ő., csütörtök
Ma végre teljesülni fog az álmom! 

Egy beszélgetést hallgattam ki kora 
hajnalban, amit két fehér ruhás nĪ 
folytatott, azt hiszem, Īk az ápolónĪ-
vérek! Ma segíthetek egy kisfi ú éle-
tén. Már izgatott vagyok, és nagyon 
várom. Délután négy óra van! Bele-
raktak egy ragacsos műanyag dolog-
ba engem és a barátaimat.

– Most végre megpillanthatjuk az 
új gazdánkat!- mondtam izgatottan. 

Eljött a várva várt pillanat. Vég-
re kiszabadultunk ebbĪl a ragacsos 
akármibĪl, és újra bekerültünk a vér-
áramba. Nagyon jó érzés volt, mikor 
bekerültünk új otthonunkba! 

2017. január 6., péntek
Nagyon jó itt az új gazdám ereiben 

folydogálni. Egész nap pihenek és se-

gítek a többi társamnak. Az elĪzĪ éle-
temben megtanultam, hogy érdemes 
segíteni másokon, mert viszonozni 
fogják. Ezzel befejezem ezt a naplót. 
Nagyon fogsz hiányozni!

Borsos Ramóna 7. osztály,
Orom 

A vér életet jelent 

Vörös vagy piros, 
sűrű vagy ritka, 
egy biztos: 
Ī az élet legnagyobb titka. 

Benned is csörgedezik, 
életet is menthetsz vele, 
hiszen másnak is 
szüksége van erre.

El is veszítheted, 
ha nem vigyázol, 
tested megsérül, 
véred pedig elpártol. 

Segíts máson, 
mert így helyes, 
és ne feledd, 
hogy te adtál újra életet. 

Tratyik Rafaella 8. osztály,
Orom

Sándor Heidi, 2. osztály, Orom – Heidi Šandor, 2. razred, Orom
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A vér életet jelent 
Ha teheted, segíts társadon
Adj vért! Hisz nem tudhatod, 
Hogy mikor lesz rá szükséged, 
Hogy az életet jelentĪ vért 
KitĪl kaphatod. 
Becsüld meg a véradó embert, 
Mert minden vércseppje 
Életet jelenthet! 
Betegség, baleset esetén, 
Ha véred kevés megkaphatod 
Másokét! 
Adj vért, hogy segíts másokon, 
Hisz az életet mented, s 
Segítesz embertársadon!

Szabó Dorina, 5. osztály, 
Tóthfalu

Egyszer volt, hol nem volt, volt 
egyszer egy kisfi ú, akit Lénárdnak 
hívtak. Lénárd igen eleven fi úcs-
ka volt. Egyszer kint szaladgált a 
házuk elĪtt a barátaival. Egy óvat-
lan pillanatban egyik barátja meg-
lökte Īt, és orra esett. Szóltak Lé-
nárd szüleinek, de mire odaértek, 
ömlött az orrából a vér. Gyorsan 
bevitték a házba, és hideg víz alá 
tették a fejét. Lénárd anyukája ki-
hívott egy orvost, aki megállapí-
totta, hogy a kisfi ú nagyon sok vért 
veszített, és betört az orra. Ezt a 
hírt a messzeségben lakó Vércsepp 
hercegnĪ is meghallotta, és rögtön 
vérgyűjtést szervezett Lénárdnak. 
A kis vércseppek levelet írtak a 
fi ú szüleinek az ötletrĪl. A szülĪk-
nek nagyon megtetszett a szándék, 
és hálásak voltak. A vérgyűjtés 
pontosan két hétig tartott. Lénárd 
gyorsan felépült, és megköszönte 
a vércseppeknek, valamint az or-
vosának és a szüleinek a sok segít-
séget, utána pedig megígérte, hogy 
mostantól jobban vigyáz magára. 

Milutinovity Loretta 5. osztály, 
Orom 

Elmesélek nektek egy történe-
tet, amely velem esett meg. Min-
dig is kíváncsi természetű kislány 
voltam. Anyukám elkészítette a 
reggeli teámat, én felismertem a 
bögrémet, és már nyúltam is érte. 
A tea még forró volt, anya pedig 
nem volt eléggé óvatos, és szem 
elĪtt hagyta a bögrét. Ahogy fel-
nyúltam érte, megsütötte az ujjam. 
Igyekeztem kihúzni belĪle, de a 
forró tea rám borult. Leforráztam a 
vállam és a nyakam. Három napig 
Zentán ápoltak, majd az újvidéki 
Gyermekklinikára kerültem. Ott 
úgy döntöttek az orvosok, hogy 
bĪrátültetésre lesz szükségem, 
mivel elég súlyosan károsodott a 
vállam és a nyakam. A műtét elĪtt 
elvégezték a szükséges vizsgála-
tokat, a vércsoportomat is megál-
lapították. A műtét hosszú volt, a 
combomról levett bĪrt ültették át a 
vállamra. Sajnos nem volt komp-
likációmentes, ezért vérátömlesz-
tésen estem át. Szerencsére mára 
teljesen felépültem. Azóta is hálás 
vagyok annak az ismeretlen em-
bernek, akitĪl a vért kaptam. Apu-
kám és anyukám is véradó! Büsz-
ke vagyok rájuk, hogy önzetlenül 
segítenek másokon, ahogy rajtam 
is önzetlenül segített valaki. 

Rózsa Heléna, 4. osztály, 
Tóthfalu

Barátság határok 
nélkül

Barát az, ki mindig jĪ,
nem érdekli, mennyi az idĪ.
Számítani mindig lehet rá,
ezért mondom, igaz barát.

Barát az, ki mellettem áll
örömben, bánatban egyaránt.
Kit pénzem nem érdekel,
bizony, Ī sokat érdemel.

Barát az, ki elĪtt nincs titok,
Neki bármit megsúghatok.
Senkinek semmit el nem mond,
Bízhatom benne, nem lesz 
gond.

Becsüld meg a barátod,
hisz Ī mindenben támaszod.
Közel van vagy messze,
 a barátságfonalat 
megtalálhatod.

Az igaz barát valódi kincs,
keress egyet, ha neked még 
nincs.

Sarnyai Kitti, 5. osztály,
Oromhegyes

Barátság határok 
nélkül

Fontos személy a barát,
ki ha kell, melléd áll.
Zűrös ügyben közbelép,
megóv, bátran megvéd.
De fordítva is így van ám!
Ha tudok, segítek baján.
Meghallgatom, vigasztalom,
szinte mindig pártját fogom.
Megesik, hogy távolabb van,
szomorúság is van abban.
De mi könnyen áthidaljuk a 
problémát,
gond nélkül kivesézünk minden 
témát:
rossz jegyeket, zenét, vitát,
de leginkább a szimpátiát.
Szeretünk is írogatni,
levelezni, chatelni.
Anya rám szól: „Fejezzétek!
Asztalon vár az étek!”
Ám én nem fi gyelek oda,
gondolom, majd írok sutyiba`.
Hiába, távol vagyunk,
beszélgetni csak így tudunk.
Minden nap hazavárom,
hisz Ī a legjobb barátom.

Bicskei Viola, 6. osztály,
Oromhegyes
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Osztálykirándulás 
Újvidékre és 
környékére

Harmadik osztály végén Újvidék-
re és környékére kirándultunk. ElsĪ 
állomásunk Karlóca volt, ahol meg-
néztünk egy csodaszép templomot. 
Bent mindenféle szentkép volt ki-
rakva, mindegyik aranykerettel kö-
rülvéve.  A templom bejáratánál egy 
tiszafa állt, ami a hiedelem szerint 
elűzi a gonosz szellemeket. Megnéz-
tük a gimnáziumot és a papneveldét. 
Amikor már majdnem kiittuk a kutat, 
felszálltunk a buszra, és felmentünk 
Stražilovóra. Kanyargós út vezetett 
a csúcsra, ahol egy költĪ emlékmű-
ve állt. A természetrajzi múzeumban 
a sok fosszília, a mamutkoponya – 
amit a Tiszában találtak –, a kitömött 
állatok és az érdekes drágakövek kö-
zött kristályokat is láttunk.  Ezután 
a Péterváradi vár felé kanyargott az 
autóbusz, ahol megnéztük a ,,bolon-
dos órát”. A katakombákban, a vár 
alatti sötét alagutakban úgy éreztük 
magunkat, mintha idĪgépben ültünk 
volna, ami visszarepített bennünket 
a múltba. Végül a dínó parkba vitt 
az utunk, ahol nagyon sok Īslényt 
láttunk. 

3. osztály, Oromhegyes

Belgrádi kirándulás
Május 2ő-én, csütörtökön reggel 

Belgrádba kirándultunk. LegelĪször 
a repülĪmúzeumban néztünk szét, 
a következĪ állomás a Kalemegdan 
volt. Megfi gyeltük, ahogy a Száva 
beleömlik a Dunába. Az állatkertben 
láttunk: vidrát, tigrist, fehér orosz-
lánt, még legyezĪ farkú pávát is. Ne-
kem minden nagyon tetszett. 

Kovács Katalin 3. osztály
Völgyes

Fél hétkor felébredtem nagy 
örömmel, mert kirándulni mentünk 

országunk fĪváros-
ába, Belgrádba.

Bicskei Áron
Az osztálytársa-

immal és a tanító 
nénimmel vártuk a 
buszt, kicsit késett. 
Három óra volt az 
út odafelé, néhány 
helyen megálltunk 
enni.  ElsĪ helyszí-
nünk a RepülĪmú-
zeum volt, sok szép 
repülĪt láttunk.

Bata János
KésĪbb bementünk a 

moziterembe, és egy tíz perces kis-
fi lmet megnéztünk. Aztán mentünk 
a Katonai Múzeumba. Egészen a Ő. 
századtól a 20. századig láttunk an-
tik darabokat. 

Zabos Ákos
A következĪ állomás a 

Kalemegdan volt. Jánossal az elsĪ 
dolgunk volt, hogy a vár falait meg-
tapogattuk. Ahogy sétáltunk, felér-
tünk a vár legmagasabb pontjához, 
ahol a GyĪzelem szobra állt. 

Bata Edina
Felmentünk a vár tetejére, és lát-

tuk, ahogy a Száva és a Duna egy-
befolyik. 

Balázs Kolos
Elmentünk a Katonai Múzeum-

ba, ahol megnéztük a fegyvereket. 
Az állatkertben is voltunk. Láttam 
krokodilt, farkast, vízilovat, fókát és 
más állatokat. 

Fendrik Dorina
Vettünk fagyit is az állatkertben. 

Ez volt a kirándulás legjobb része.
 Bajusz Péter

Fagyizás közben tovább sétáltunk, 
és elmentünk a vidrákat megnézni. 
Az üveg alá dugták a kis mancsukat, 
ezért megsimogathattuk Īket. Sok 
érdekes állatot láttunk. 

Mácsai Nikolett

Miután minden állatot megnéz-
tünk, beültünk a buszba. Az út kicsit 
hosszú volt, de azért jól szórakoz-
tunk. 

Beszédes Evelin
Gyorsan beesteledett, és hazafe-

lé aludtam egy jót. 10 órakor értem 
haza. 

Túri Krisztián
Nekem nagyon jó volt a kirándu-

lás, nagyon emlékezetes marad.
Vajda Blanka

A kiránduláson 
tetszett, hogy…

…rengeteget sétáltunk, és sok min-
dent tanultunk meg a természetrĪl. 
Csütörtökön frizuraversenyt tartot-
tak. Volt, akinek vicces és jópofa haja 
volt. A maszkabálon én macskanĪ-
nek öltöztem, és helyezett is lettem. 
Maradtam volna még egy hetet… 

Rózsa Heléna, 4. osztály, 
Tóthfalu

Tetszett a táj. A hó is jó volt, mert 
csúszkáltunk egy kis dombról, és 
építettünk egy hóembert, nagy ne-
hézségek árán, amit elneveztünk 
Sidnek. Jók voltak a stafétajátékok 
is. Összebarátkoztunk a szabadkai 
lányokkal. A buszban angolul és 
szerbül beszélgettünk.

Sarnyai Dzsesszika, 4. osztály, 
Tóthfalu

Újvidéken jártunk – Bili 
smo u Novom Sadu
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Tetszett, mert volt diszkó, és min-
dig voltak programok. A táj is nagyon 
szép volt. Sportoltunk. Nagyon jó 
volt, mert összebarátkoztunk néhány 
szerb lánnyal. Többször is vissza-
mennék. 

Böröc Sára, 4. osztály,
Tóthfalu

Az a vidék teljesen más, mint a mi 
kis falunk! Hegyek voltak mindenütt, 
magas fák borították Īket, és a levegĪ 
is tisztább volt. 

Berec Flóra, 4. osztály,
Orom

Pénteken megnéztük a medvelest, 
ami nekem nagyon tetszett. Goco 
néni felsorolta annak a tizennyolc 
medvének a nevét, akik a Tarán él-
nek. 

Körmöci Regina, 4. osztály, Orom
Nekem legjobban a dínó park és a 

múzeum tetszett. 
Terényi Rómeó 3. osztály, Tóthfalu
Nekem azért tetszett Újvidék, mert 

sok helyen voltunk. Sok régiséget 
láttunk séta közben. Nekem legesleg-
jobban Pétervárad tetszett. 

Szabó Fruzsina 3. osztály, 
Tóthfalu

Nekem legjobban a dínó park és a 
Fruška gora tetszett. 

Püspök Anett 3. osztály,
Tóthfalu

Nagyon tetszett, amikor lemen-
tünk a katakombákba, és azt mond-
ták, hogy a herceg varázsitalt ivott, 

de a varázsital forró csoki volt, azért 
mert megindulni a nyolcvanezres 
hadseregével a 120 ezres sereg ellen. 

Oroszi Edmond, 3. osztály, 
Tóthfalu

Azért tetszett, mert szép és hosszú 
volt. 

Német Rudolf, 3. osztály,
Tóthfalu

Mentünk a McDonald`sba és 
Péterváradra, és hegyet mászni. Csak 
kicsit elfáradtunk. 

Bagi Flórián, 3. osztály,
Tóthfalu

Beszámolók a Róka-
tanyán történtekről, 

Oromhegyes 2. osztály
Kalapáti Lúcia: Tetszettek a ta-

nyán az ételek. Szereztem sok bará-
tot, sĪt szerelmes is lettem.

Fejős Bálint: Nekem az utazás tet-
szett legjobban, az ételek közül pedig 
a tört krumpli volt a legfi nomabb.

Bata Enikő: Legjobban a kocsi-
kázást élveztem. Az ételek ízletesek 
voltak, fĪleg a palacsinta és a szalá-
mis kenyér.

Hubai Enikő: Kedves emberekkel 
ismerkedtem meg a tanyán: a doktor 
nénivel, Zsófi val, Judittal.

Török István: Csütörtökön in-
dultunk a Róka-tanyára. Kipakoltuk 
a bĪröndöket, késĪbb a játszótéren 
fociztunk.

Molnár Vajda Luca: Nekem a 
legjobban tetszett a leves és a pala-
csinta. Legérdekesebb az volt, ami-
kor elment az áram.

Horváth Melánia: A kocsikázás 
nagyon tetszett, a hosszú sétákon na-
gyon elfáradtam.

Bicskei Sándor: Láttunk két róka-
lyukat a Ludasi-tó partján. Összeba-
rátkoztam az oromi fi úkkal, Balázs-
zsal és Ákossal.

Erdélyi Bálint: Az volt a legem-
lékezetesebb, amikor beszorultunk a 
szobába. A programok közül érdekes 
volt a tojáshordás kanálban.

Bábinszki Kristóf: Legjobban a 
horgászásnak örültem. Egyik nap hat 
halat is fogtunk.

Sáringer Roland: Az volt a leg-
rosszabb a Róka-tanyán, hogy min-
den nap beragadtunk a szobánkba.

Jaksa Kitti: Legjobb az volt, ami-
kor nagyokat játszottunk. Megismer-
kedtem sok gyerekkel, szereztem ba-
rátokat.

Róka-tanya – Rokin Salaš

Belgrádban – U BeograduTarán – Na Tari



10 Suli Diáklap – Školski list – 2017 nyár – leto 2017.

Szórakozzunk! – Zabavimo se!Szórakozzunk! – Zabavimo se!

Iskolában 
-Mi történt 1823-ban, Jen ke? 
-Akkor született Pet fi Sándor.  
-Kitűn ! És 1828-ban? 
 
Helyezd el az alábbi szavakat a rejtvényben, a kimaradt szavakból a vicc poénját állíthatod össze! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kétbetűsek: BI, ÉS, JI, LÉ, ÓL, TI, T , Z  

Hárombetűsek: APA, DAL, EST, EKA, GAG, HEG, ID , ISK, JÁR, KÁL, KSZ, EUN, SVE, 
TGK 

Négybetűsek: ALUL, ÁRAZ, DONG, ESTE, ETET, VOLT, IKON, LERÍ, NÁLA, PEST, REGE, 
RÉGI, SUTA, SZÁK, TANÚ, ÚJÉV, VOLT 

Ötbetűsek: AKKOR, ELKEL, HÁMOR, KÁBÍT, KELÉS, LAKOS, MÉRET, TANÁR, TELIK, 
TOROK, ZÁRÁS 

Hatbetűsek: ASZTAL, ELERED, ELESIK, ETILÉN, ÉKSZER, FELKEN, HEHEHE, KÁRÁSZ, 
KIKEL , LEJUTÓ, ÖTÉVES, RAJZIK, SZÓLÍT, TÁJOLÓ, ZENEDE 

Hétbetűsek: BEFEJEZ, BETALÁL, BEVASAL, BODORÍT, ELOLVAS, EL KEL , FÁSÍTÁS, 
KERESET, KITÁRÁS, RÉTEGEL, SZ L T , TISZAFA 

Nyolcbetűsek: ALÁBUKÁS, BEFESTÉS, HALOGATÓ, MEGEMEL , MIN SÍT , RISZÁLÁS  

Készítette: Erdélyi Szonya, 6. osztály, 

Oromhegyes 
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Vicceskedjünk!
– Jean, kérem vigye fel a kottát a 
padlásra! 
– Minek, uram?
–Magasan szeretnék énekelni!

– Jean, melyik az én balkezem?
– A szélsĪ, uram!
– De Jean, nekem mind a két ke-
zem szélsĪ!
– Akkor két balkeze van, uram!

– Hogy hívják a háromdimenziós 
szekeret?
– Térfogat.

– Mi a közös a matekban és az 
evésben?
– ??? 
– A szám.
Vicces nevek: Elektromos Ágnes, 
Cserepesné Kis Virág, Har Móni-
ka, Locsoló K. Anna

Összeállította: Bicskei Viola,
Erdélyi Szonya

Tanulási tippek
– Kapcsoljuk ki a tévét, a számí-

tógépet, és próbáljunk a tanulásra fi -
gyelni.

– Sokat segíthet az is, ha felírjuk, 
melyik napra mit kell megtanulni.

– Ne hagyjunk mindent az utolsó 
pillanatra.

– Hogy a fi gyelmünk ne kalandoz-
zon el, akár jegyzetelhetünk is tanulás 
közben. 

Sőreg Dorottya, 7. osztály,
Oromhegyes

Állati érdekességek
A kékbálna testhossza 33 méter, 

emiatt úszó erĪdnek is nevezik.
A sarki csér 32-Ő0 ezer km-t tud re-

pülni óránként, Ī teszi meg a leghosz-
szabb távot a vonuló madarak közül. 

A vándoralbatrosz 3-3,ő m-re is ké-
pes kitárni szárnyait, emiatt a tenge-
rek urának nevezik.

Az impala a távolugrásban legyĪz-
hetetlen, mert 12-1ő m-re is képes el-
ugrani, ezzel megelĪzi a kengurut és 
a pumát.

Az indiai sarlósfecske 322 km-t 
tesz meg egy óra alatt. ĩt követi a 
vándorsólyom.

A zsiráf 6 m-es magasságával re-
korder az állatok között, hosszú nyaka 
ellenére ugyanannyi (7 db) csigolyája 
van, mint az egérnek.

A daru repül legmagasabban a ten-
gerszint felett, ez 3000 m-t jelent. 

A pók testsúlyának 26-szorosát eszi 
meg egy nap alatt. 

Az egyiptomiak szent állata a 
szkarabeusz súlyemelésben egy iga-
zi rekorder, testsúlyának Ő00-szo-
rosát képes felemelni, testsúlyának 
8ő0-szeresét képes tovagörgetni, ga-
lacsinhajtó bogárnak is nevezik. 

A teve az az állat, amely 8-12 napig 
is kibírja víz nélkül, a sivatag hajójá-
nak is nevezik. 

Összegyűjtötte a tóthfalusi 6. osztály 
(Böröc Anna, Csikós Noé, Dukai Botond, 

Borsos Hajnalka, Ökrös Dávid)

Kedvenceink 
gondozása

Nyúl
Körülbelül egy hónappal ezelĪtt kap-

tam két törpenyulat, ezért még kezdĪ 
vagyok a gondozása terén. Ennek elle-

nére már megtanultam egy-két dolgot a 
nyúltartással kapcsolatban. Szinte min-
dent elolvastam. Így megtudtam, hogy 
a nyuszik számára elengedhetetlen a 
széna, hiszen jó tápanyag, és elĪsegíti a 
fogak kopatását. Néha kiengedem Īket, 
hogy ugrándozzanak, viszont arra ügye-
lek, hogy ne sokat legyenek napon, mert 
a bĪrük elég vékony. Nem szabad nekik 
adni magvakat és gyümölcsöket. Álta-
lában tisztán tartják magukat. Társas 
lények. Mivel két nyulam van, állítom, 
hogy minden nyuszi eltér valamiben a 
többitĪl: az egyik visszahúzódó, a má-
sik válogatós. 

Bálint Krisztina, 7. osztály,
Oromhegyes

Kutya
Szerintem mindenki szeretné, ha a 

kutyája tudna parancsszóra ülni vagy 
feküdni. Ehhez nagyon türelmesnek 
kell lennünk, mert különben a kutyánk 
megijedhet tĪlünk. Tudnia kell, hogy a 
gazdája a fĪnök. Jutalomfalatokkal biz-
tathatjuk, de késĪbb errĪl le kell szok-
tatnunk. Vannak gyorsan tanuló kutyák, 
de vannak olyanok is, akiknek több tü-
relmet kell biztosítanunk. 

Mészáros Lehel, 7. osztály,
Oromhegyes

Színezd ki a képet!
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Búcsúznak az oromi 
nyolcadikosok 

Az elsĪ évünket tizennégyen 
kezdtük, három fiú és tizenegy 
lány. Szerencsénkre a legkedve-
sebb tanító nénit kaptuk, Molnár 
Piroskát. Ebben az évben még 
nagyon sokat játszottunk és ke-
veset tanultunk. Ötödikben szin-
tén egy nagyon kedves tanárnĪt 
kaptunk oszinak, Pósa Kenyeres 
Boglárka matektanárnĪt. Segí-
tett nekünk beleszokni a felsĪs 
életbe.

Hubai Viola  

A nĪvérem és én a nevelĪ-
anyánkkal iskolába indultunk. A 
tanító néni bemutatott bennünket 
az osztálynak. Mindenki minket 
nézett. Egyszerre azon kaptam 
magam, hogy búcsúznom kellett 
a tanító nénimtĪl, felsĪs kamasz 
lettem, ami elég nehéz volt. Új 
tantárgyak, új tanárok, minden 
új! Számomra ez idegen volt.

Kolompár Emese 

A történetem az elsĪ osztály-
nál kezdeném. Három osztály-
társammal karöltve már alig vár-
tuk a szeptember 1-jét. Ebben az 
évben kezdtük barangolásunkat 
a számok és a betűk országában, 
ami nekem a mai napig nagyon 
tetszik. Egyre nehezedtek az 
évek, de a barátok és a tanulás 
segítségével átléptem az összes 
akadályt. 

Dobó Kata 

Nyolc év alatt eljutottunk a 
Kátai tanyára, a Tarára, Ópusz-
taszerre és még sokat felso-
rolhatnék, de nem az a lényeg, 
hogy mennyi helyre látogattunk 

el, hanem az, hogy mi tizenket-
ten mennyi emléket szereztünk. 

Nemes Elina 

Nyolcadik osztály végén most 
azt se tudjuk, mit csináljunk. 
Mert hiába vagyunk nyolcadiko-
sok, az iskola legidĪsebb diák-
jai, ha nem tudjuk itthagyni azt, 
amit eddig felépítettünk, és más 
helyen kell újrakezdenünk. 

Lőrinc Timea 

Itt állok a nyolcadik osztály 
végén. A következĪ tanévet már 
egy másik iskolában fogom kez-
deni. Nekem az utolsó év azért 
nehéz, mert meg kell hoznunk 
egy fontos döntést, hogy hova 
tovább. 

Miklós Jessica
 

Hivatásomat választom
ElsĪsorban a szüleimet kér-

deztem meg, Īk hogyan dön-
tötték el, hogy mik szeretnének 
lenni. Ezenkívül jártam pálya-
választó órákra is rendszeresen, 
és szerintem ez is sokat segített, 
mivel megtudtam magamról, 
hogy leginkább olyan munkával 
kellene foglalkoznom, ahol em-
berekkel vagyok körülvéve.

 Purger Doroti

Tíz év múlva
Tíz év sok idĪ, addig még any-

nyi minden történhet velem, de 
gyakran álmodozom róla. Az 
elsĪ és legfontosabb dolog az 
lenne, hogy Budapesten befejez-
zem a nyomozói egyetemet, és 
legyen egy biztos munkahelyem. 
Még pontosan nem tudom, hogy 
bűnügyi nyomozó, vagy pedig 
magánnyomozó szeretnék lenni. 

Tratyik Rafaella 

Tíz év múlva már huszonöt 
éves leszek. Ekkorra szeretném 
befejezni a szakácsiskolát, és 
egy jól fizetĪ étteremben dol-
gozni, talán külföldön. Szeret-
nék egy csodás házat egy jó au-
tóval és pár motorral. 

Rövid Dominik 

Én magamat tíz év múlva úgy 
képzelem el, hogy egy spanyol 
fociklubnál játszom. Addig so-
kat edzek és fejlĪdök, és egy-
szer majd egy nagyobb csapat 
felfedez külföldön. Eleinte ne-
héz lesz, mert messze leszek a 
családomtól. Havonta egyszer 
haza fogok látogatni, mert fon-
tosak számomra. 

Körmöci Márk 

Amikor elballagok a nyolca-
dik osztályból, Ásotthalomra 
szeretnék menni. Tíz év múlva 
már befejeztem az iskolát, amit 
azért választottam, mert szere-
tem a lovakat, így lovászatra 
megyek. Magyarországon is 
szeretnék elhelyezkedni, mint 
lovasoktató. 

Kádár Kata

Reggel felkelek, a vekker 
csörög. A szokásos teendĪimet 
végzem, majd egy pohár forró 
kakaó mellett asztalhoz ülök. 
Elgondolom, hogy milyen szép 
életem van. Szerencsésnek ér-
zem magam, mert azzal fog-
lalkozhatok, amivel szeretnék, 
nem pedig azzal, amivel mu-
száj. A grafikusság a munkám, 
és hobbiból fényképész is va-
gyok. 

Kádár Barbara
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Tóthfalusi 
nyolcadikosok

Nyolcadik végén vagyunk. 
Sokan kérdezték tĪlem, hogy 
hová szeretnék menni közép-
iskolába? Terveim szerint Ma-
gyarkanizsára mezĪgépkezelĪ 
és -szerelĪ szakra szeretnék 
menni, ha nem vesznek fel, ak-
kor Törökkanizsára szakácsnak. 

Almási Rudolf

Zentán a Bolyai TGK-ban 
most nyílik informatikai szak, 
és oda szeretnék leginkább be-
jutni. Több sulit is beírok, de 
nagy része informatikai szak 
lesz. 

Tóth Denis

Nagy terveim vannak a jövĪre 
nézve. Köztük van az is, hogy a 
Vasas akadémián játsszak. Ta-
nulmányaimat pedig egészség-
ügyi szakon akarom folytatni. 

Lukács Henrik

Mivel a mindenem a foci, 
nagyban űzöm ezt a játékot. 
Ezért az elsĪdleges célom az, 
hogy egyszer én is híres focis-
ta legyek. A fociból nem biz-
tos, hogy úgy meg tudnék élni, 
ahogy szeretnék, ezért jobb, ha 
egy rendes állás is lesz a ke-
zemben.

 Fazekas Róbert

Azt tervezem, hogy ha betöl-
töm a 18. évem, akkor kime-
gyek Németországba dolgozni 
és focizni, de inkább focizni, 
mégpedig Dortmundba sze-
retnék kiköltözni. A Borussia 
Dortmund csapatát szeretném 
erĪsíteni. 

Triznya Bence

Magyarkanizsára szeretnék 
menni mezĪgazdasági iskolába, 
ha pedig befejezem apukámmal 
földműveléssel foglalkoznánk. 
Együtt dolgoznánk a földeken. 

Nagy Ádám

Topolyára szeretnék menni a 
mezĪgazdasági iskolába, ahol 
állatorvosi technikus lehetek, 
mert nagyon szeretem az álla-
tokat. Majd a középiskola után 
Újvidéken vagy Budapesten 
folytatnám az állategészség-
ügyi egyetemen.

 Muhi Hermina

Összességében egy elég jó 
osztály voltunk, kivéve a szü-
netekben, olyankor mindig volt 
ránk panasz. De mi nem bán-
tuk. Nem tudom, hogy hová fo-
gok kerülni, de az biztos, hogy 
ezt az osztályt vissza fogom 
sírni. 

Tocko Tamara

Az álmom az, hogy Szabad-
kára felvegyenek a középfokú 
zeneiskolába. Persze, ez mellett 
azt is szeretném, ha a fociban 
sikeres lennék. 

Magosi Emese

Tóthfaluban vagy Zentán 
szeretnék élni. Szeretném, ha 
lenne egy hatalmas udvarunk 
egy halastóval és egy szép vi-
rágoskerttel, ahol a kisfiam és 
a kislányom szaladgál vidáman. 

Újházi Zsanett

Amikor egész kicsi voltam és 
szerettem a hercegnĪs meséket, 
én is az szerettem volna lenni. 
Majd ahogy nĪttem, úgy változ-
tak a terveim is. Most hogy be-

fejezem az általános iskolát úgy 
döntöttem, hogy közgazdasági 
középiskolába megyek. 

Törtelyi Réka

Szívem szerint Zentán az 
egészségügyi középiskolában 
folytatnám tanulmányaimat. 
Természetesen ez után szeret-
nék még egy magasabb iskolát 
is befejezni. Ami után jó meg-
élhetést biztosító munkahelyrĪl 
nyugdíjba mehetek. De ne sies-
sünk ennyire elĪre, nagyon sok 
fog még múlni az érettségimen. 

Virág Zalán 

Az életemet fĪleg „ahogy 
esik, úgy puffan” elv szerint 
élem. Mégis jó lenne bejutni 
abba a középsuliba, ahová sze-
retnék, és ha lehet továbbtanul-
ni, vagy azonnal a suli befeje-
zése után megyek dolgozni. 

Püspök Zsombor

Én ötödikbe kerültem ebbe az 
osztályba, nekem akkor ez na-
gyon fura volt, de lassan össze-
barátkoztunk. 

Kovács Dániel

А tervem az, hogy sikeres 
ember és sportoló legyek az 
életben. Ennek érdekében kitar-
tónak kell lennem, és mindent 
megtenni azért, hogy kitűnĪ ta-
nulmányi eredményeim legye-
nek és ez sok munkába kerül. 

Vuletić Viktor

Amit magammal 
innen elviszek

Mikor felsĪsök lettünk, ag-
gódtunk, mi lesz, ha portások le-
szünk. Az osztálykirándulásokon 
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mindig jók voltunk, hogy máskor 
is mehessünk. 

Magyari Csaba

Arra emlékszem, hogy nehe-
zen illeszkedtem be elsĪsként. 
Jó volt, hogy sokat játszottunk, 
persze mindig több és több lett 
e a tanulnivaló. 

Horváth Patrick

IdĪvel ez az épület az ottho-
nunkká vált. Igyekeztünk min-
dig kiállni egymás mellé, és bá-
torítani egymást, ha kellett. 

Horvát Kitti

Hatodikos voltam, amikor 
Oromhegyesre költöztünk, és 
tartottam tĪle, hogyan fogad-
nak majd az új osztálytársaim. 
Végül összebarátkoztunk. 

Farkas Ferenc

Egy szakasz zárul le az éle-
temben, szeptembertĪl pedig 
a középiskola vár rám. Érzem, 

hogy megváltoztam, érettebb 
lettem ez alatt a nyolc év alatt. 

Tóth Teréz

Mint minden osztályban, ná-
lunk is voltak nézeteltérések, 
de ezeken már túlvagyunk. 
Mindenki különleges valami-
ben, ezért hiányozni fognak a 
többiek. 

Takács Patrik

Itt, nyolcadikban rájövünk, 
hogy ezek után minden más 
lesz. Sok szép emlékkel és ta-
pasztalattal megyünk el innen. 
A „hova tovább” kérdésre ne-
héz válaszolni.

 Pósa Henrietta

Utólag visszagondolva vicces, 
mennyire féltünk, amikor szü-
leink az elsĪ napon elkísértek 
minket az iskolába. Számomra 
furcsa volt, hisz rengeteg új do-
log vett körbe bennünket.

Bicskei Kristóf

Most, ahányan vagyunk, any-
nyifelé indulunk. Abban biztos 
vagyok, hogy hiányozni fog a 
környezet és a társaság. 

Bata Réka

Vegyes érzelmeim vannak: 
egyrészt a kíváncsiság vezé-
nyel, másrészt pedig nehéz el-
búcsúzni iskolánktól. Tudom, 
hogy amit itt megtanultam, 
nagy segítségemre lesz a késĪb-
biekben. 

Magyari Loretta

Alsóban abban a tévhitben 
éltem, hogy soha nem tanulok 
meg írni-olvasni. Aztán csak 
kialakult. A gyermekhetet min-
den évben élveztük a sport és a 
diszkó miatt. 

Konc Szabolcs

A kanizsai középiskolába 
szeretnék bejutni, négyéves 
mezĪgazdasági szakra. Minden 
tĪlem telhetĪt megteszek, hogy 
az érettségim jól sikerüljön. 

Bata Tamás

Ötödikben szokatlan volt a 
sok új terem, a tanárok, a tan-
tárgyak, de végül megszoktuk. 

Fejős Ferenc

Az idĪ múlásával sok min-
dent megtanultam, és több 
versenyen is részt vettem Hiá-
nyozni fog a szünet zsongása, a 
csínytevések. 

Beszédes Emese

Sokat szórakoztunk, játszot-
tunk a nyolc év alatt. Kíváncsi-
an várom a középiskolát.

Ivanković MarkosTúri Krisztián, Ő. osztály, Oromhegyes – Kristian Turi, Ő. razred, Trešnjevac
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